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 2صفحه 

تجدد االشتباكات في أبين ومليشيات  
ت من شبوةاإلخوان تستقدم تعزيزا  

ات مساء أمس الجمعة بين قوات الحزام األمني  تجددت اإلشتباك

 المليشيا الشرعية في أبين 

أكد المتحدث اإلعالمي للقوات المسلحة الجنوبية في محور أبين  

محمد النقيب تجدد االشتباكات، بين القوات الجنوبية ومليشيات 

اإلخوان في خبر المراقشة باحور، كاشفا عن استقدام المليشيات 

ن شبوة وأبين لتدارك تهالكها.تعزيزات جديدة م  

:”بقيادة بن معيلي حشدت  وقال النقيب عبر حسابه على تويتر 

 مليشيات االخوان تعزيزات جديدة من شبوة إلى خبر المراقشة”.

وأوضح في تصريح رصده عدن تايم : “منذ ساعة يواصل ابطال  

قوات الحزام األمني ورجال القبائل التعامل مع هذه التعزيزات”، 

ضيفا : “وتجري في هذه االثناء مواجهات بمنطقة حيد يحيى  م

شرق خبر المراقشة اسفرت عن إلحاق خسائر بتعزيزات بن 

 معيلي االخوانية اإلرهابية”.

وأشار النقيب في تغريدة أخرى إلى أن : “مليشيات االخوان  

تجدد تعزيزاتها لتدارك انهياراتها في خبر المراقشة جراء 

األمني ورجال القبائل”. ضربات قوات الحزام  

وأوضح : “التعزيزات هذه دفع بها لعكب وهي في طريقها إلى  

 خبر المراقشة”.

وقال : “كانت رمال الطرية بشقرة محرقة تعزيزاتهم اإلرهابية 

وهاهي خبر المراقشة باحور تؤدي الدور نفسه..إنها ابين  

 الشموخ”.

في التهدئة،   وكان النقيب قد أشار باألمس إلى فشل لجنة وساطة

 نتيجة تعنت مليشيات اإلخوان، التي دفعت نحو تجدد االشتباكات.

ومنذ ايام تشهد منطقة خبر المراقشة ومديرية احور بأبين  

اشتباكات بين قوات جنوبية من المقاومة ورجال القبائل وأفراد  

من الحزام األمني، ومليشيات حزب اإلصالح اإلخواني، التي  

حت اسم حملة أمنية، وتهدف للسيطرة على قدمت إلى المديرية ت

المديرية، وشن هجمات عسكرية على القبائل، وتحديدا في خبر 

 المراقشة، وهو ما تصدت له القوات الجنوبية وافشلته

 

 

 

 

و التخصصات النفطية  خريج
 بحضرموت يواصلون احتجاجاتهم 

التخصصات النفطية أبناء مناطق االمتياز في  واصل خريجو 

الخشعة بمحافظة حضرموت، ، االعتصام بمحيط شركة النفط،  

 احتجاًجا على تجاهل وعود تعيينهم.

ودخل االعتصام يومه السابع ، بعد تعمد الشركة اإلخالل بحقوق  

الخريجين في التعيين، طبقًا للقانون، ورفضها الرد على 

الخريجيين. مخاطبات رسمية بتعيين   

 

حملة أبو مشعل والعوبان في أحور خدمة لإلخوان 
 وأوغاد الشمال

أثارت االحداث التي شهدتها وتشهدها بلدة أحور بمحافظة أبين قلق أهلها ، مما يجري من أعمال مشبوهة وتعكير صفو 

 .الحياة والسكينة العامة داخل المدينة وتحميل المواطن أعباء فوق أعباء ومشقة المعيشة وضنكها

وتشهد أبين تحركات لجماعة االخوان وعساكرهم وتسريب إتهامات لقيادات عسكرية وأمنية في القوات الجنوبية تقف  

 .وراء تنسيق أمني لتسليم مقاليد أحور ، في محاولة بائسة لإلساءة القيادة العسكرية واألمنية الجنوبية

 : حملة ابو مشعل في احور

عضو القيادة المحلية للمجلس االنتقالي في أبين غرد وبصورة مفصلة عن ما يجري  الكاتب السياسي شهاب الحامد ، 

 : في أرض االباء واألجداد أحور وقال

ان المهمة التي انبرى لها ابومشعل والعوبان في احور لم ينجزا منها شيئا حتى اآلن وهي ليست مهمة صعبة وال “

أمن يحترم نفسه اما اذا كانت مهمته إسقاط المنطقة بانزال اعالم مستحيلة ان كان بالفعل هناك مهمة امنية ومدير 

 .”الحزام_االمني السابقة وتعطيل اتفاق الرياض فهذا امر آخر# الجنوب من نقاط

العوبان مؤهلتان ال زمان وال اآلن الي شي  # ابو_مشعل وال# وتابع الحامد القول في سلسلة تغريداته “عمليا ال قوات

راض والتصوير وإدعاء التمسك بوهم الدولة والشرعية الزائفة لالبقاء على حظوظهم في المشهد خدمةسوى لالستع  

ألوغاد_الشمال” مدلال ذلك” حالة االنفالت االمني وعودة االرهاب واالرهابيين وتوسع دائرة نشاطهم في مناطق #

رجس تلك الجماعات االرهابية إبتداء من سيطرة الشرعية في شبوة وابين وهي المناطق التي سبق لها وتطهرت من 

 .”جعار والمحفد وانتهاء بعزان والحوطة

وزاد الحامد من كشف القناع عن الحملة الزائفة “واال فإن احدى نقاط الجباية والتقطع تتبع عوض جادع وهي التبعد  

 . كثيرا عن نقطة أخيه محمد جادع قائد القوات الخاصة بأحور

ائد القوات الخاصة من منصبه لتقصيره في اداء واجبه ؟فهل أقال ابو مشعل ق . 

 وهل طلب ابو مشعل من قائد القوات الخاصة تسليم اخيه المتقطع الى الحملة االمنية التي يقودها؟ 

وهل تمت مالحقة المتقطع اآلخر علي هادي الحبيضي منذ وصول حملة ابومشعل الى احور، ام النه لم يعد محسوبا 

مليون  40م بعد ان تم فصله وقطع مخصصاته منذ تقطعه لسيارة احد ابناء آل حميقان ونهب اكثر من على قوات الحزا

 ”لاير منها وكانت حجته ان المبلغ من الطبعة القديمة ويتم تهريبها الى الحوثي؟

االرض  وأضاف الكاتب السياسي شهاب الحامد “حقيقة كانت الناس تأمل من الحملة ان تطال هؤالء المفسدون في

اعالم_الجنوب من على مواقع الحزام السابقة ونصبت علم آخر ال يرمز إلى هويتنا وال الى # لكنها انحرفت بانزال

مشروعنا الوطني وال لما املناه من الحملة، وذلك بقصد إهانة كرامة أهل االرض واالستخفاف بشهدائها وتضحيات  

 .”ابطالها

لى طريقةووصف الحامد المهمة “ابو مشعل وع  بابا_نويل يوزع الهدايا ويصرف الماليين لالندية الرياضية # 

والمستشفيات والمياة وغير ذلك مما العالقة له بالمهة االمنية في احور والهي اساسا مهمة مدير االمن في اي مكان  

سلق الكراسيفي العالم وانما هي مهمة خبيثة ورخيصة لتسجيل نصر زائف يرضي غرور ونرجسية عبيد السلطة و . 

وأظهرت صور لتحركات لرموز االخوان ابو مشعل الكازمي وصالح العوبان في احور وأطرافها علق عليها عدد من  

 .”أبنائها الغيورين على ترابها من دنس الوافدين اليها بقصد التخريب والتأمر

سبقوخلص الحامد الى القول “ابومشعل اسقط نفسه منذ استخدمه وزير الداخلية اال حسين_عرب مخلبا مناطقيا في  # 

شالل_شايع حينها ، ومن يسقط من عينك ال تهتم لمكان  # مرحلة الفرز المناطقي بعد تحرير عدن بإسم أبين لمواجهة

 .”سقوطه او على ماذا سقط، المهم ان امره قد إنتهى بالنسبة اليك 

 مؤامرات تستهدف أحور

الجنوبي علي محمد العميسي الكازمي قالوالقيادي في المقاومة  السياسي   الناشط  : 

واهلنا باكازم عامة جبالها وسواحلها وماتحاك ضدها من مؤامرات هنا   نتابع كغيرنا من الناس اوضاع مديريتنا أحور

من قبل عناصر مندسة تخدم جهات   وهناك وتوظيف مادار فيها من قتل وتقطعات لعابرين الطريق الدولي الساحلي

نية لبسط نفوذها على المنطقة بر وبحراسياسية وام . 

ولفت العميسي الى ما تسمى بالحملة األمنية التي قادها ابو مشعل باعزب الكازمي بمساندة وحدات عسكرية وامنية 

بهدفها تأمين الطريق ومالحقة القتلة انحرفت االهداف واتجهت إلى كشف اقنعتها السياسية وهي نزع االعالم الجنوبية 

م على نقطة الحزام االمني في حيد يحيى على حدود أرض  من على الدوائر الحكومية والنقاط األمنية وهجومه

 !! المراقشة، دليل على خرق االهداف السامية التي تؤمن بها جميع الناس وهي األمن واألمان 

اي أمن نتحدث عنه والمتقطعين والقتلة هم جزء من تلك المنظومة التي يقودها ابو مشعل والعوبان   وتساءل : . 

التي يقومون بهافي المنطقة سواء أحور او المناطق المجاورة لها والتي لها اثرها في عدم   ودان تلك الزوبعات

 االستقرار وخلط األمور وضرب النسيج االجتماعي في أرض باكازم أحور خاصة وماجاورها من المناطق األخرى

 .عامة

لذي يريدمنه خلق فتن وصراعات تم اليوم  ووصف العميسي تلك االعمال بأنها امتداد لتآمر وضرب النسيج االجتماعي ا

وهذا دليل واضح عن مايحاك  111استهداف مقر اللواء . 

وحمل العميسي تلك الجهات بأن هدفها خلق الصراعات لالطماع واجندات سياسية مطالبا بالكف عن حماقاتهم والحفاظ  

 .على وحدة النسيج االجتماعي في منطقة أبين عامة وارض باكازم خاصة

 



 
               

 

 3صفحه 

تحركات إرهابية لإلخوان في شبوة يراقبها 
 المجتمع الدولي

قال المستشار اإلعالمي لرئيس المجلس اإلنتقالي  

ان المجتمع الجنوبي عيدروس الزبيدي االكاديمي د.صدام عبدهللا 

الدولي يراقب كل التحركات التي تقوم بها التنظيمات االرهابية 

 .التابعة لالخوان المسلمين في شبوة

واشار د.صدام عبدهللا الى ان تعرض معسكرات االخوان في 

شبوة فجر أمس االول لقصف بطائرات امريكية دليل على دعم 

 .االخوان للجماعات االرهابية

يدة على منصة “تويتر” قال فيها :  وكتب عبدهللا في تغر

“المجتمع الدولي يراقب عن كثب تحركات المليشيات االخوانية  

الداعمة لالرهاب التي عاد نشاطها بقوة في اجزاء من شبوة بعد  

رحيل النخبة الشبوانية وتحرك يوم امس االول لطائرات الدرونز  

ان  االمريكية واستهدافها لبعض التحركات المشبوهة دليل على

 .”كل #معسكرات_االرهاب_في_شبوة مدعومة من االخوان 

 

 

 

 

 فساد المنظومة الطبية عدن 

لست هنا ألقف بصف أحد أو ضده لكن عجيب  

 !!وغريب أمر هذا الشعب

 فعند سؤاله: هل يوجد فساد في المنظومة الطبية في عدن؟ 

يجيبك موافقاً باللعن والشتم ويحدثك عن تجارب شخصية 

لإلهمال واالبتزاز والمتاجرة والجشع الذي تعرض له، فهو 

 .يشتكي طوال سنوات من هذا األمر

 !وهنا_تأتي_الصدمة: هات دليل؟#

حينما يخرج أحدهم ينتقد هذا العبث الحاصل وبدالً من مساندته  

ر! ويطالب بالدليل يخرج المواطن نفسه للدفاع والتبري !! 

فهل الفساد الذي نعيشه والقاع الذي وصلنا إليه واإلجرام  

 !الحاصل بكل مرافق الدولة؟ يحتاج لدليل أو إثبات

 :يا_هؤالء#

ال يوجد مرفق أو مؤسسة نظيفة في البلد فيفترض بكم أن تشدوا  

على أيدي من ينتقد وأن تطالبوا بفتح تحقيقات جادة للوصول 

 .للحقيقة

 !ثم_نتساءل_بسذاجة؟#

 لماذا يستمر الفاسدون في مناصبهم دون تغيير او محاسبة؟

ذلك ألنهم وجدوا المواطن نفسه يستأسد على من هم مثله 

 .ويخرسون أصوات الحق التي تنتقد هذا الوضع الكارثي

الشعب الذي يحارب أمثاله من الشرفاء الذين يصرخون مطالبين 

ه بنفسه فال تلوموا إال أنفسكم إن  بالتصحيح هو شعب يقتل نفس

 .. وجدتم الفاسدين يذبحونكم ويتسلطون عليكم أكثر فأكثر

 .. فأنتم السبب في ما يحصل

 

قائد حزام أبين يوجه رسالة للرئيس الزبيدي:  
 مستعدون لتطهير ابين 

بعث قائد الحزام األمني بمحافظة أبين، العميد عبداللطيف السيد، رسالة إلى رئيس المجلس االنتقالي  

سطى في أبين من الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أمس، أكد فيها على استعداد قواته لبدء معركة تطهير المناطق الو

 .“قوات اإلخوان”، حد قوله

وقال السيد، إن “كافة القوات المسلحة الجنوبية على أهبة االستعداد لخوض معركة تحرير المناطق الوسطى من قوات 

 االخوان

وكانت حملة عسكرية وأمنية للقوات الحكومية الخاضعة لسيطرة حزب اإلصالح، هاجمت نقاطاً أمنية تابعة للحزام 

األول، أدى ذلك الهجوم إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات مني بمديرية أحور، شرقي محافظة أبين، أمس األ

 .المهاجمة، من بينهم شقيق محمد العوبان، قائد قوات األمن الخاصة في أبين 

 

 

 

 

 

 

 

 

السعودية تفاجئ جيش اإلخوان وتبدأ سحب 
 مدرعاتها من مأرب

ببدء سحب مدرعات قدمتها للقوات المسلحة التي  وة مفاجئة في محافظة مارب  أتخذت القيادة السعودية خط 

تدافع عن المدينة. وقالت مصادر عسكرية ان الرياض بدأت سحب المدرعات على القوات بصورة مفاجئة دون الكشف 

 .عن االسباب

رف بنفسه وبتوجيهات من ني اللواء صغير بن عزيز يشوبينت المصادر رئيس هيئة االركان العامة في الجيش اليم

يادة السعودية على عملية سحب المدرعاتالق . 

هذه الخطوة السعودية اربكت القيادة والقوات في محافظة مارب متخوفة من سقوط المحافظة التي تعد اخر معاقل 

ة للسيطرة  ي كبير منذ اشهر في محاولالشرعية في الشمال والمعقل االول لجماعة االخوان والتي تتعرض لهجوم حوث

 عليها 

 

 
 
 
 
 
 
 

 شبوة تغرق باإلرهاب..مسلحون يغتالون شيخ قبلي بارز ويلوذون بالفرار 

تستمر حالة اإلنفالت األمني في شبوة الخاضعة لسيطرة مليشيا الشرعية حيث اغتال مسلحون مجهولون   

 .اليوم الخميس , شيخاً قبلياً في محافظة شبوة

لكسر باعوضه بعد صاله العصر في منطقة  وقالت مصادر محلية إن مسلحين اغتالوا الشيخ محمد بن علي بن عمر بن 

 .صعيد باقادر

وأوضحت المصادر أن المسلحين ارتكبوا الجريمة وقاموا بالمرور من النقاط األمنية دون تفتيش أو تعقب, متهمة 

 .النقاط األمنية بالتورط في اغتيال باعوضه

بحق القبائل والمواطنين وتشهد محافظة شبوة انفالت أمنية وانتهاكات واسعة لمليشيات اإلصالح  . 



 
               

 

 4صفحه 

من ابناء تهامة  6مقتل وجرح 
والصبيحة بنيران قوات طارق 

 صالح في المخأ 

يستمر طارق صالح وقواته ابراز عظالتهم على ابناء تهامة  

في المخا والشريط الساحلي بشكل عام مستغال   وابناء الصببحة

الشريط الساحلي   دعم اإلمارات له في فرض هيمنته على

 .وامتهان كرامة ابناءه

آخرين إثر اشتباكات   3مسلحين وأصيب  3وفي اخر جرائمه قتل 

مسلحة وقعت بين قبائل تهامة التي دخلت المخا لنصرة الشيخ  

ن معهم من أبناء الصبيحة  التهامي ورجل األعمال زيد الخرج وم

 .من جهة ومليشيا طارق صالح من جهة مقابلة

عة أن كاًل من مطيع عبدالستار عيون  ر محلية مطلوأفادت مصاد

  3ومحمد سعيد عيون وعبده سالم قمري قتلوا باإلضافة إلى 

 .جرحى آخرين وأن جميعهم يتبعون الشيخ الخرج

في المخا بين   ويأتي ذلك بعد مواجهات ليلية وقعت مساء أمس

 .قوات الطرفين أدت لمقتل شخص وإصابة آخر

تحام منزل مت قبل ذلك بمحاولة اقوكانت قوات طارق قد قا

الشيخ الخرج وقامت بتحطيم سيارته واعتقال شقيقه واثنين من  

 .أبنائه

 

 
 
 
 
 

مسؤول في اإلنتقالي: مرتزقة  
 األحمر يحضرون لمعركة جديدة

حذر عضو الجمعية الوطنية، وضاح بن عطية من معركة جديدة   

فة الى تسعى مليشيا االصالح االرهابية والتنظيمات المتطر

 .تنفيذها في محافظتي أبين وشبوة

وقال بن عطية في تغريدة له على تويتر: كل مرة نمد أيدينا إلى 

ويحفرون القبور باألخرى بهدف دفننا، السالم نجدهم يمدون يدا 

 .ولكنهم ينهزمون 

ولفت الى ان خطاب مرتزقة األحمر أمثال الميسري وعادل 

إلرهابية بأبين وشبوة  الحسني ومن تابع تحركات مليشياتهم ا

 .وتعز سيعرف أنهم يحضرون لمعركة

وشدد:يريدون أن يتعشوا بنا! ولكنهم سينسحقون قبل مجيء  

نحن في سالم معهم وننتظر تطبيق اتفاق وقت العشاءموضحا ً

 .الرياض وهم يضعون العراقيل ويعذبون الشعب

وتابع قائال:يعتقدون أن عذابهم للشعب سيمكنهم من السيطرة  

أرضنا مرة أخرى، وقد بدأوا بإشعال النار على . 

واضاف: نؤكد للجميع أن صبر وحلم القوات الجنوبية قد نفد  

التي أشعلوها وسيحرقون إلى األبد وقريبا سيحرقون بتلك النار . 

 

مشاجرة وعراك ولطم باأليدي بين البحسني 
 ومدير أمن حضرموت 

ر أمن تعرض محافظ حضرموت فرج البحسني للطم من قبل مديبعد عراك باأليدي ناتج عن ارتفاع حدة المشاجرة 

 المحافظة اللواء سعيد العامري 

وقالت مصادر مطلعة ان الشجار حصل بسبب استخدام العنف ضد المحتجين والمتظاهرين وقتل حراسة البحسني أحد  

 .المتظاهرين في ميفع وإصابة آخرين 

إعفائه من  نزله ووجهه بالتوقف عن العمل وأنه سيصدر قرار بوقالت المصادر أن البحسني استدعى العامري إلى م

منصبه كمدير لألمن، غير أن األخير رد على البحسني بأنه لن يتحمل مسؤولية أخطاء حراسة البحسني من قتل 

 .للمتظاهرين واعتقالهم واستخدام العنف والقمع ضدهم 

تجاه في وجهه بعد أن استفزه البحسني بحديثه ولهجته  لشجار بين الطرفين قام مدير األمن بصفع البحسنيوعلى وقع ا

العامري، وحسب ما نقلته مصادر مطلعة فإن البحسني وجه حراسته بالمنزل العتقال العامري غير أن وساطات قبلية  

 .تدخلت بعد ساعات قليلة جداً من المشاجرة بهدف اإلفراج عنه

ا إلى البحسني غادر حضرموت متجهاً إلى اإلمارات ومنه سياق متصل أفادت وسائل إعالم محلية أن المحافظ في

السعودية بسبب ما تعرض له من مدير األمن من جهة وبسبب توسع االحتجاجات والتظاهرات في حضرموت ضده  

 .وضد حكومة هادي

سياسة  قيادات الحكومية بينها عسكرية وأمنية معارضة ل يأتي ذلك في وقت تشير فيه معلومات إلى تصاعد دائرة ال

ضرموت للدعم األمريكي بحكم وجود قوات أمريكية في مطار الريان بمدينة المحافظ البحسني الذي يستند في سلطته بح

 .المكال 

 

 

 
 
 
 
 
 

أبين..قبائل المراقشة تعلن النفير ضد قوات 
 اإلصالح وتوتر كبير تشهده المنطقة

مؤكدة انها    اإلصالح ومنعها من المرور عبر أراضيها أعلنت قبائل المراقشة استعدادها المواجهة العسكرية مع قوات

من منطقتها إال على رؤوس وجثث أبناء خبر المراقشة لن تمر . 

ح حصاراً على قبائل المراقشة حيث تتمركز قوات بن معيلي في منطقة حصن يحيى  وحتى اللحظة تفرض قوات اإلصال 

قائد القوات الخاصة في الخط الساحلي أمام مفرق الوضيع، الذي يعد مدخل أرض المراقشة كما تتمركز قوات العوبان 

نوب أبين وهو ما يمنح قوات اإلصالح وضعية تتمكن من خاللها فرض حصار على القبائل ج  . 

يما حاولت قوات اإلصالح طمأنة القبائل بأن هدفها ليس التقدم نحو عدن، وأن غرضها فقط التقدم نحو عين با معبد  وف

بحسب ما نشر   2015لحاف الغازية التي تتخذها اإلمارات مقراً وقاعدة عسكرية لقواتها منذ القريبة من منشأة ب

مصادر مطلعة أن السعودية دفعت بوزير داخلية حكومة  بتويتر، أكدتالقيادي باإلصالح عادل الحسني على حسابه 

ليهاالمناصفة للضغط على قوات اإلصالح في أبين باالنسحاب من المناطق التي سيطرت ع  . 

وقالت مصادر عسمرية في أبين أن قوات اإلصالح اشترطت أن تسلم نقطة الحزام األمني لعناصر موالية للحزب من 

در أنه وبسبب إصرار اإلصالح على هذا الطلب فشلت الوساطات القبلية التي حاولت قبيلة المراقشة، وأضافت المصا

تيل المعركةوقف التحركات العسكرية وتهدئة الموقف ووقف إشعال ف . 

وأضافت المصادر أن قبائل المراقشة وبعد أن فشلت الوساطات القبلية في إقناع قوات اإلصالح بالتراجع عن تحركاتها  

مواجهتها لقوات اإلصالح ومنعها بالقوة العسكرية والسالح، كما أعلن مقاتلون من قبيلة المراقشة   العسكرية، أعلنت

نتقالي الجنوبي وأي قوات جنوبية ستنظم للقتال ضد قوات اإلصالح التي أسموها  دعمهم وإسنادهم لقوات المجلس اال

 .”بـ”الغازية والمحتلة

 



 
               

 

 5صفحه 

أحداث أحور…عودة لمربع اإلقتتال  
 تنذر بفشل اتفاق الرياض 

استنكر الصحفي الحضرمي شائع بن وبر وجاء في منشوره ”  

أحداث احور مؤسفة والسيما بعد أشهر من توقف نزيف الدم  

قا لتفاهمات اتفاق الرياضوف ” . 

وحذر” أحداث تنذر بشرخ في اتفاق الرياض والعودة إلى مربع 

االقتتال مالم يتدخل العقالء لتهدئة األوضاع ووقف كل 

لمسؤولةاالستفزازات غير ا ” . 

وشدد “على اللجنة المشتركة وقوات العمالقة الفاصلة التدخل 

ل رؤية وحل ينهي والعمل على منع تكرار أي استفزازات وعم

 . مثل تلك الصدامات مستقبال 

 

 

 

مسؤول حكومي يكشف مصير 
 ايرادات نفط حضرموت 

مليون دوالر من إيرادات محافظة  70قال مسؤول حكومي، أن 

 .حضرموت تذهب لجيوب أصحاب المصالح شهرياً 

  70وقال مدير عام مديرية دار سعد بعدن، أحمد باراس، إن 

حضرموت، تذهب لجيوب أصحاب مليون دوالر من إيرادات 

ابل ماليين دوالر مق 10المصالح، فيما تورد لمحافظ حضرموت 

صمته على هذا الفساد، بينما أبناء المحافظة يعيشون في ظالم 

سدام . 

وأضاف باراس: لكن لن تدوم كثيًرا، وسيذهبون جميعهم إلى  

 .مزبلة التاريخ وستبقى حضرموت.. ستفرج بإذن هللا

احتجاجات نتيجة انهيار منظومة  حضرموت يشهد  يذكر أن ساحل

 .الكهرباء

 

 
 
 

احتجاجات نسائية في المكال تندد  
 بتردي الخدمات 

تتسع رقعة االحتجاجات الشعبيه في حضرموت , يوما بعد اخر  

وسط تجاهل الحكومة لمطالبهم حيث خرجت مسيره نسائية 

األربعاء جابت شوارع مدينة المكال مركز محافظة   اليوم

 .حضرموت، تنديداً بانهيار الخدمات األساسية أبرزها الكهرباء

بتحسين الخدمات األساسية ووضع حد    وطالبت المحتجات

 .النهيار العملة الوطنية وارتفاع األسعار

واستنكرت المحتجات تجاهل حكومة هادي وسلطات البحسني 

 .للمطالب الشعبية

قت الرصاص وكانت قوات البحسني قمعت أمس المحتجين وأطل

إلى جرحى، إضافة  5قوط عليهم في حي السالم ما أدى إلى س

 اعتقال آخرين

بعد هجماتهم األخيرة..اإلنتقالي الجنوبي 
يحذر من تجاوزات مليشيات اإلخوان 

 بشبوة وأبين 

اسة الدكتور  عقدت هيئة رئاسة المجلس االنتقالي الجنوبي اليوم األربعاء، اجتماعها الدوري الثاني لهذا األسبوع، برئ

 .ناصر الُخبجي، القائم باعمال رئيس المجلس

ه الخصوص، وناقشت الهيئة في اجتماعها تطورات األوضاع السياسية واالمنية التي يشهدها الجنوب، وعلى وج

الهجمات التي قامت بها مليشيات اإلخوان، واستهدفت بها قوات الحزام األمني في محافظة أبين، عقب الهجمات 

ة التي استهدفت عددا من األفراد خالل الفترة الماضية، ومحاوالت السيطرة على المواقع العسكرية، بهدف اإلرهابي

الساحلي، لتأمين وصول الدعم لعناصر االرهاب من الخارج وتحويل ور والوصول إلى الشريط السيطرة على مديرية أح

 .المنطقة إلى بؤرة نشطة لإلرهاب واالدإرهابيين 

مخالفة للتهدئة ووقف إطالق النار ومحددات اتفاق الرياض، داعية قيادة التحالف العربي  الممارسات ال وأدانت الهيئة

ف القوات الجنوبية لفرض واقع جديد على األرض ال يخدم  إلى سرعة وقف هذه الخروقات والهجمات التي تستهد

 .االستقرار في المنطقة، وتحسين أوضاع المواطنين، ويضاعف من معاناتهم

وحذّرت الهيئة الطرف اآلخر من مغبة التصعيد، الذي يعد انتهاكا لبنود اتفاق الرياض، مشددة على أن المجلس لن يقف  

ذي سيجعل كل الخيارات مفتوحة أمام القوات المسلحة الجنوبية في كل مكان لحماية مكتوف األيدي إزاء ذلك التصعيد ال 

ع الوحدات العسكرية واألمنية الحنوبية إلى رفع مستوى اليقظة  وحداتها ومنتسبيها، داعية في الوقت نفسه جمي

عمال عدوانيةوالجاهزية القتالية ألجل التصدي لكل ما يهدد شعبنا ولردع أي أ . 

الهيئة أيضاً، من النشاطات والتحركات المشبوهة التي تقوم بها التشكيالت اإلخوانية غير المشروعة مؤكدة   كما حذرت

الجنوبية، ستقف بالمرصاد ألي محاوالت اختراق لمواقعها وتحصيناتها، وكذا أي محاوالت لتهريب  أن القوات الُمسلحة

الح الى ارض الجنوب والعاصمة وعدن بقصد ارباك الوضع دودية والبرية ونقل السالسالح والبشر عبر السواحل الح

نائمة وعصابات االرهاب المدعومة من بعض  األمني وإقالق السكينة العامة وتفجير الوضع داخليا بمساندة الخاليا ال

 .االقطاب في السلطة بتمويل خارجي

من عزيمة الجنوب وإرادة الجنوبيين،  وأكدت الهيئة أن هذ األعمال والممارسات والمغامرات المكشوفة، لم ولن تنل

ت العربية المتحدة واالطراف  وستفشل تباعاً بمساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية واالمارا

 .الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب في المنطقة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلمارات تحضر لتفجير الوضع ضد الشرعية في ثالث محافظات 

كشف مصدر عسكري عن عملية عسكرية كبيرة تعد لها اإلمارات عبر اإلنتقالي في عدن وقوات طارق صااحرفي 

شرعية وحزب اإلصالحالساحل الغربي ضد الحكومة ال . 

 .وقال المصدر إن اإلمارات ارسلت ثالث حاويات محملة باألسلحة وذخائر متنوعة الى محافظة عدن والمخا

 .وأوضح المصدر أن محتوى الحاويات اإلماراتية من األسلحة تنوعت مابين األسلحة المتوسطة والثقيلة والخفيفة

ة ضد الجيش الوطني في لحاويات تحمل في طياتها عمليات عسكرية قادموأشار المصدر الى أن إرسال اإلمارات لهذه ا

 .تعز وشبوة وأبين 

الضوء األخضر لدعم قواتها ضد الجيش الوطني بحجة أن الجيش لم يعد ذو  المصدر أكد أن الرياض منحت اإلمارات 

 .جدوى بعد سيطرة حزب اإلصالح عليه

 



 
               

 

 6صفحه 

قيادي في اإلنتقالي ينجو من محاولة  
في لحج اغتيال   

محاوالت تلو األخرى يقوم بها عناصر اإلصالح ومليشيا 

ث نجا قائد الشرعية مستهدفين قيادات اإلنتقالي الجنوبي حي

اللواء التاسع صاعقة بمحافظة لحج فاروق الكعلولي الصبيحي  

 .مساء االثنين من محاولة اغتيال من قِبل مسلحين مجهولين 

موكب ترضت وقالت مصاد. محلية أن عصابة مسلحة اع 

الكعلولي أثناء عودته من باب المندب في الخط الساحلي بمنطقة 

الجحار التابعة لـ”رأس العارة” غربي عدن، أسفر عن إصابة 

 .أحد مرافقي الكعلولي وإصابات المسلحين 

برصاص    وكان اثنين من حراسة المحافظ أحمد تركي قتال 

لوليمسلحين مجهولين قبل ساعات من محاولة اغتيال الكع . 

وقبل يومين تعرض القيادي في تنفيذية انتقالي لحج علوان  

العطري لهجوم مسلح من قبل مليشيات اإلصالح في منطقة طور  

 .الباحة

وكان الكعلولي قد دفع بتعزيزات عسكرية لطور الباحة لمواجهة 

 .حزب اإلصالح

 

 

 

 

 

 

عدن..هجوم مسلح يستهدف لقاء  
 ألبناء شبوة في المنصورة 

ساء امس الثالثاء استهداف لقاء جمع ابناء هولين محاول مج

 .شبوة في حي التقنية بمديرية المنصورة بعدن 

وقالت مصادر محلية أن مسلحين على متن سيارة هاجموا محطة 

العروبة التابعة ألبناء شبوة بحي التقنية بمديرية المنصورة 

 .وأطلقوا النار على مبناها ورموا بقنابل يدوية

وم كان الغرض منه استهداف لقاء  در فإن الهجوبحسب المصا

جمع أبناء شبوة في المحطة , مضيفا أن الهجوم أسفر عن 

 .إصابة عامل في المحطة وتضرر المحطة دون سقوط ضحايا

وفي السياق قال مالك المحطة الشيخ موسى الهديبي وهو أحد 

شبوة إن مسلحين هاجموا المحطة وألحقوا أضرارا بالغة ,    ءأبنا

ت طالبا المحافظ لملس حماية ممتلكات أبناء شبوة من االعتداءام

 . المتكررة

وكان لقاء ضم عدد من أبناء محافظة شبوة في عدن بهدف 

الوقوف أمام االعتداءات المتكررة التي تستهدف ممتلكاتهم في  

جهة أي اعتداءات أخرى بعد فشل  المدينة الذين هددوا بموا

نتقالي في حماية ممتلكاتهماألجهزة األمنية التابعة لإل  . 

 

ا تنقل عناصر داعش إلى ضابط سعودي: تركي
 قنا شبوة القتحام عدن بقيادة الميسري 

قال ضابط عسكري وخبير استراتيجي سعودي أن تركيا تعمل على نقل عناصر من داعش من مخيمات شمالي سوريا  

محافظة “شبوةالصومال ليتم نقلهم بحرا ميناء قنا بإلى قاعدتها العسكرية في  ”. 

 : جاء هذا التأكيد في تغريدة للدكتور “عميد ركن احمد ضيف هللا القرني” جاء فيها

سورية الى قاعدتها في الصومال ثم بحرا إلى ميناء قنا بشبوة # داعش من مخيمات شمالي# تركيا تنقل عناصر من #

 .الذي يسيطر عليه اإلخوان.المنسق هو بن عديو

أحمد صالح العيسي الميناء تديره شركة  . 

 المخطط هو استخدام عناصر داعش في عملية عسكرية القتحام عدن

 .مضيفا ان أحمد الميسري أُختير لقيادة عملية اإلقتحام

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مسلحون يهاجمون إدارة أمن أحور في أبين 

مشاه   111بط فيه جنود من اللواء هاجم مسلحون اليوم االربعاء مبنى المجمع الحكومي في مدينة أحور بأبين الذي يرا

العوبان التابع للشرعية والقوات الخاصة التابعه لمحمد  . 

الخفيفة صوب مبنى المجمع الحكومي الذي   وبحسب المصدر ان المسلحين اطلقوا وابل من االعيرة النارية باالسلحه

 .يقع اطراف قرية الجول باحور

ى قيادة امن احوروتوجه المسلحون بعد ذلك الى وسط مدينة احور حيث اطلقوا وابل من االعيرة النارية صوب مبن  . 

رد الجنود وقال مصدر عسكري ان المسلحين الذوا بالفرار بعد محاولتهم اغالق السكينة وسط مدينة احور حيث 

رالمرابطون بالمجمع الحكومي على المسلحين الذين الذو بالفرا  . 

 .وقال سكان محليون باحور ان حدة االشتباكات أحدثت هلعا بين السكان كونها وقعت وسط مدينة احور

ان وكانت مدينة احور قد سقطت يوم االربعاء الماضي بيد القوات التي يقودها ابو مشعل الكازمي ومحمد العوب

لحزام الذي كلف بنائه وتاثيثه ماليين الرياالت وسيطرت القوات الخاصة التي يقودها محمد العوبان على مبنى قيادة ا

وتم تسليمه من قبل قوات وافراد الحزام االمني بكافة معداته لقوات محمد العوبان القادمة من شقرة ببردا وسالما 

وهو  بمرافقة قيادة القوات التي سيطرت على احور منذ يوم االربعاء الماضي باالضافة الى قيام قيادة المجلس االنتقالي 

 . ماشكل حالة غضب واستنكار لدى النخب والقيادات السياسية باحور

 

 

 



 
               

 

 7صفحه 

ناشط جنوبي: اقتراب موعد اجتثاث  
 مليشيا اإلخوان من الجنوب 

الناشط السياسي نافع بن كليب، ان قضية شعب الجنوب اكد 

وإرادته ومكتسباته خط أحمر، مؤكًدا أن موعد طرد مليشيات 

ن وشبوة ووادي حضرموت والمهرة اإلخوان اإلرهابية من أبي

 .إلى مأرب اقترب

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “مثل ما طردنا المليشيات 

حضرموت في أحداث  اإلخوانية من العاصمة عدن إلى وادي

أغسطس، سنطردهم باأليام القادمة من أبين وشبوة ووادي  

حضرموت والمهرة إلى مأرب فقضيتنا الجنوبية وإرادة شعب  

ب ومكتسباته خط أحمر ولن يطول صمتنا على مؤامرات الجنو

 .”واستفزاز وعبث اإلخوان بالجنوب المقدس بدماء الشهداء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إنتشار مكثف لقوات طارق صالح في  
بعد اقتحام منزل شيخ قبلي بارز المخأ  

قالت مصادر محلية في المخا ان قوات طارق   

المسلحة في  صالح، في الساحل الغربي، نشرت عناصرها 

شوارع وأزقة مدينة المخا، بعد ساعات من اقتحام منزل شيخ  

واعتقال شقيقهقبلي بارز في المخا  . 

إن طارق صالح نشر عناصره المسلحة في   وقالت المصادر

شوارع مدينة المخا، بسبب مخاوف من ردة فعل أتباع الشيخ  

،  القبلي زيد الخرج، بعد اقتحام منزل األخير واعتقال شقيقه

بسبب خالف بينهما على خلفية منع الخرج إقامة فعالية بمناسبة  

لتابع لطارق في إحدى مدارس  تأسيس “المكتب السياسي” ا

 .مدينة المخا

ويعد الشيخ زيد الخرج من أبرز الوجاهات االجتماعية في مدينة  

 .المخا، ويحظى بتأييد شعبي واسع في المدينة

ين من أبناء تهامة وأوضحت المصادر إلى أن مئات المسلح

والصبيحة المناصرين للشيخ الخرج، قد وصلوا بعد اقتحام منزل 

شيرة إلى أن الوضع ال يزال متوتًرا بين الطرفين األخير، م . 

ويأتي اقتحام منزل الشيخ القبلي الخرج في المخا، ضمن مسلسل  

تصفية كل القيادات المناوئة لطارق صالح واإلمارات في الساحل  

خالء الساحةالغربي، وإ  

 

مرة اإلخواني في طائرات إماراتية تستهدف معسكر 
 شبوة بعدة غارات ردا على استهداف قواتها في بلحاف 

 شنت طائرات بدون طيار عدة غارات جوية على معسكر مرة التابع لمليشيا اإلخوان في شبوة 

ار يعتقد أنها اماراتية استهدفت محيط طائرات بدون طيوقالت مصادر محلية في محافظة شبوة أن غارات جوية نفذتها 

معسكر مرة شمال المحافظة ردا على استهداف مليشيا الشرعية مقر القوات اإلماراتية في منشأة بلحاف بعدد من  

 القذائف

د أنها وقالت المصادر إن سماء شبوة ظل مساء اإلثنين وحتى فجر اليوم الثالثاء يعج بطائرات بدون طيار فيما يعتق

أمريكية تتبع مكافحة اإلرهاب تقوم برصد ومراقبة تحركات عناصر من تنظيم القاعدة اإلرهابي بعد نقل طائرات 

 .اإلصالح مجموعات مسلحة من التنظيم من منطقة الصومعة في محافظة البيضاء إلى معسكر مرة شمال شبوة

فظة، تم قصف المنطقة بغارة جوية في سماء المحا وأكدت المصادر أنه وبعد ساعات من تحويم الطائرات بدون طيار

ضربت هدفاً في الصحراء، وبعد ساعتين من الغارة، تم تنفيذ غارة جوية ثانية استهدفت محيط معسكر مرة الذي  

 .وصلت إليه الجماعات المسلحة اإلرهابية القادمة من الصومعة جنوب البيضاء

القاعدة جوار معسكر قوات هادي واإلصالح شمال شبوة،  تهدفت مقاتلي وحسب مراقبين فإن الغارات األمريكية التي اس

ستعزز من صحة االتهامات التي يوجهها االنتقالي ضد هادي وقوات اإلصالح بشأن تجنيد عناصر إرهابية مالحقة دولياً  

 .للقتال معها ضد خصومها بمن فيهم قوات المجلس االنتقالي الجنوبي في أبين 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هداف اإلنتقالي وقواته يواصل استاإلصالح 
 في أبين 

تستمر مليشيا الشرعية وحزب اإلصالح استهداف اإلنتقالي وقواته في أبين وسط صمت السعودية الراعية إلتفاق  

 الرياض الذي نسفته اعمال األصالح والشرعية 

دف طقم عسكري تابع انفجار عنيف هز اليوم الثالثاء مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين استهوقالت مصادر محلية ان 

 . للمجلس االنتقالي الجنوبي

 .وقالت المصادر ان عبوة ناسفة انفجرت اثناء مرور دورية لقوات االنتقالي في الخط الدائري بمدينة زنجبار

انتقل من مناطق أحور إلى معقله الرئيس في المحافظة المتنازع   ويالحظ أن استهداف االنتقالي بالعبوات الناسفة قد

“زنجبار” وهو ما يعني أن تنفيذ خطة اإلصالح إلسقاط االنتقالي في أبين والسيطرة على المناطق التي يسيطر عليها 

 .عليها المجلس بدعم من اإلمارات تمهيداً القتحام عدن يجري تنفيذها على قدم وساق

الي وهي منطقة  الح قد سيطرت أمس على مثلث أحور والخط الساحلي من سيطرة قوات االنتقوكانت قوات اإلص

 .استراتيجية ستغير موازين القوة العسكرية لإلصالح وهادي في أبين 

ويرى مراقبون إن بدء استهداف االنتقالي بالعبوات الناسفة في زنجبار يعني أن هناك توجه للتقدم العسكري لهادي نحو 

بذريعة مواجهة العناصر اإلرهابيةزنجبار  . 

 

 



 
               

 

 8صفحه 

ة  مصرع شقيق قائد القوات الخاص 
في مواجهات مع الحزام األمني  

 بأبين

اندلعت اشتباكات مسلحة صباح اليوم األثنين بين قوات من 

الحزام األمني وأخرى مليشاوية تابعة لما يسمى القوات 

 الخاصة وادارة أمن أبين.

ونتج عن اإلشتباكات التي اندلعت في منطقة خبر المراقشة  

د العوبان” بأبين مصرع شقيق قائد القوات الخاصة “محم

رح ثالثة اخرين.ويدعى صالح باإلضافة الى ج  

وقالت مصادر محلية ان الصريع العوبان والجرحى تم نقلهم 

 الى مستشفى عتق بعد توقف اإلشتباكات.

وحسب المصادر ان اإلشتباكات اندلعت بسبب تجاوز قوات 

العوبان لحدودهم ومحاولتهم اهانة قوات الحزام في مساعي  

الرياضلخرق اتفاق   

 

 
 

موظفي بريد عدن يطالبون بتغير 
 مديرة البريد 

مطالبين بتغير مديرة بريد عدن نظم موظفو بريد محافظة 

عدن وقفة إحتجاجية للمرة الثالثة أمام مبنى مكتب محافظة 

عدن وذلك بسبب التعسف الذي تقوم به لمياء مجور مدير  

 بريد عدن ضد الموظفين

حتجاجية من محافظ عدن وطالب الموظفون في الوقفة اال

 بسرعة تغييرها

المحتجون انها غير مؤهلة بالعمل البريدي والوظيفة  وقال 

التي منحت لها حيث أن قرار تكليفها كمدير للبريد لم يمر 

 .عليه سوى أربعة شهر فقط

وكون المذكورة تم تعيينها كمديرة بدون اي تدرج وظيفي 

ونها من خارج  إضافة إلى عدم المامها بالعمل البريدي ك

تستحق القيام بمهام مدير  المرفق الحكومي ويوجد كفاءات 

 عام بريد عدن لخبرتهم والمامهم بالعمل البريدي 

 
 
 
 
 

محافظ شبوة يقيل مدير الصحة لتلقيه  
 اسكوانات أكسيجين من اإلنتقالي

تكشف عنصرية السلطة في شبوة وتركيزها على في خطوة 

هتمام بالمجتمع اقال محافظ الحفاظ على المناصب فقط دون اال

شبوة مدير مركز العزل الصحي في مدينة عتق نتيجة تلقيه 

 دعما صحيا من المجلس االنتقالي بشبوة

وقالت مصادر مطلعة ان قرار اإلقالة جاء بعد تلقي مدير 

الي عبارة عن اسطوانات أكسجين الصحة دعما من اإلنتق

 مخصصة إلنقاذ المصابين بـ #كورونا 

ر مراقبون تفضيل المحافظ موت المرضى الجل واستنك

 مشاحنات سياسيه قد تودي بحياة اآلالف من المواطنين 

اإلعتقاالت تستمر في سقطرى ولجنة اإلعتصام 
 تحمل اإلنتقالي المسؤولية 

ي المحافظةابناء المحافظة والرافضين تواجد القوات اإلماراتية فتستمر حملة االعتقاالت في سقطرى مالحقة المعتصمين من   

وقالت لجنة اعتصام سقطرى في بيان لها، أن “ميليشيات االنتقالي أقدمت على اختطاف نائب رئيس اللجنة عبدهللا حاج البشهمي 

نة حديبوهوالقيادي في االعتصام السلمي سعد عبدهللا فرجهي من مديرية قلنسية واقتادتهما إلى مدي ”. 

كتابة البيان لم تتمكن من التواصل معهم أو معرفة المكان الذي تم اقتيادهم إليهوأوضحت اللجنة ، أنه منذُ اختطافهم حتى  . 

لجنة االعتصام إلى أن عمليات االختطاف التي تمارسها عناصر االنتقالي بحق الشرفاء من أبناء المحافظة عامة وبحق   ولفتت

وتكميم األفواه التي تنتهجها الميليشياتسلمي خاصة تأتي ضمن سلسلة من أساليب القمع والترهيب لجنة االعتصام ال ”. 

وأدانت اللجنة، “بجميع قياداتها من المشايخ واألعيان والوجهاء تلك األساليب القمعية التعسفية التي تمارسها ميليشيات االنتقالي 

 .”ضد كل القيادات من أبناء المحافظة

تقاالت التعسفية التي تمارس دون مسوغات قانونية ضد الكوادر لجنة االعتصام االنتقالي مسؤولية االختطافات واالع  كما حملت

 .الوطنية من أبناء سقطرى
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طارق صالح يتوغل في الجنوب.. هل  
إلى عدن 7/7يعيد التحالف نظام   

نشرت وسائل إعالم محلية مقطع فيديو للعميد طارق صالح قائد  

ي  المقاومة الوطنية المشتركة المتمركزة جنوب الساحل الغرب

كلمة أمام جمع من مئات العسكريين داخل معسكر بئر  وهو يلقي 

 .أحمد في مدينة عدن 

وبدا من الواضح أن الهدف من نشر مقطع الفيديو الذي تم  

تسريبه وتصويره بضوء أخضر من طارق صالح وهو يتحدث 

عن الجمهورية مردداً عبارة “تحيا الجمهورية اليمنية” هو 

اسية مقصودة موجهة  ان رسالة سيوقواته، أن الهدف من ذلك ك

للمجلس االنتقالي الجنوبي وشعب الجنوب المطالب الستعادة  

دولته، حيث يُفهم من الرسالة أن الحديث عن استعادة دولة  

الجنوب أمر محظور في هذه المرحلة وأن على االنتقالي أن يفهم 

ذلك، وهو ما يعني أن طارق باتت يوجه رسائل تهديد بالنيابة  

الف السعودي تستهدف االنتقالي الجنوبيراف في التح عن أط . 

وخالفاً لذلك فإن اختيار معسكر بئر أحمد في العاصمة عدن مكاناً  

لتمركز قوات طارق صالح ومكاناً إلطالق رسائله التهديدية ضد  

أهداف وطموحات شعب الجنوب يعد استفزازاً كبيراً ألبناء 

بية لرغبات ي قدموها تلالجنوب واستحقاراً لهم ولتضحياتهم الت

 .وأهداف التحالف السعودي اإلماراتي

 

 

 

اإلحتجاجات الغاضبة تستمر في ميفع 
 حضرموت

جابت مساء الجمعة مظاهرة غاضبة شوارع مدينة السفال بميفع 

حجر منددة بالجريمة البشعة التي تعرض لها المحتجون يوم 

  الثالثاء الماضي والتي أدت الى استشهاد الطالب /عوض

 . باخميس )شهيد النور( وجرح ثمانية آخرين 

هذا ، وقد حمل المشاركون صور الشهيد مطالبين بمحاسبة من  

ب الجريمة بحق ابناء ميفع حجر ،ومازال برنامجها ارتك

 التصعيدي مستمر حتى استعادة كافة الحقوق

انفجارات ميناء بلحاف..محاولة تدمير 
 أهم منشأة نفطية في شبوة 

اف مساء امس االحد ثالثة انفجارات متتالية  شهد ميناء بلح

المنشأة النفطية الهامة نتيجة قصف مدفعي شنه مجهولين على 

 .في الجنوب

اإلنفجارات اللتي هزت الميناء رجح مراقبون ان حزب اإلصالح 

وسلطات بن عديو اإلخوانية هي من يقف خلفها كون الميناء يقع  

ريد اإلصالح بقاءها في تحت سيطرت القوات اإلماراتية حيث الي

 .الميناء

ل كل حركة  وحسب مراقبون فان من اهداف القصف ان يتم تحوي 

 .ميناء بلحاف الى مينا قنا الذي انشأته سلطات بن عديو مؤخرا

قيادي في اإلنتقالي يتهم حزب اإلصالح بالوقوف  
 خلف جريمة استهداف منشأة بلحاف النفطية

نتقالي الجنوبي سالم ثابت العولقي، إلى وقوف إخوان اليمن خلف إستهداف أشار عضو هيئة رئاسة المجلس اال  

منشأة بالحاف، مساء األحد واصفا هذا العمل باإلرهابي، مشيرا إلى حجم الدمار الذي سيلحق بالمنطقة في حال إصابة 

 .أحد خزانات الغاز

لمقر التحالف العربي في بالحاف شبوة “تعليقا على االستهداف اإلرهابيوقال العولقي عبر حسابه على تويتر :  ”. 

 .”!وأضاف: “ال يتصور أحد حجم الدمار الذي سيلحق بالمنطقة ومواطنيها لو أصابت هذه القذائف خزانات الغاز

وان وتغييب ولفت إلى أن: التحريض اإلعالمي واالعتداءات المتكررة على المنشأة تكشف عن ضيق أفق جماعة اإلخ

ظة، وفي هذا إشارة إلى وقوف اإلخوان خلف هذا االستهداف مصلحة الناس والمحاف . 

 .وعبر في ختام تعليقه عن التضامن المطلق مع المستهدف بهذه القذائف 

هذا وفي ساعة متأخرة من مساء األحد، سقطت ثالثة قذائف في منشأة بلحاف النفطية بشبوة، وبالقرب من مطارها، 

العربي وجنود من النخبة الشبوانية بعمليات حمايتها وتأمينها منذ سنوات نطقة التي تتولى قوة من التحالف وهي الم . 

 .وأفادت مصادر محلية أن االستهداف كان لمقر التحالف العربي في المنشأة، ولم ترد معلومات عن أي إصابات

داف بالقذائف، حيث  بالحاف النفطية في شبوة، لالستهجدير بالذكر أن هذه ليست المرة األولى التي تتعرض فيه منشأة 

 .وسبق استهدافها في أكثر من مناسبة، باإلضافة إلى تعرض مواكب التحالف لهجمات إرهابية مفخخة

 

 
 
 
 
 
 
 
 

المتحدة لحاالت الوفاة واإلصابات  أرقام مرعبة تكشف عنها األمم 
 بفيروس كورونا في مناطق سيطرة حكومة هادي 

″، المبلغ عنها مؤخراً في اليمن بلغ  19ة بفيروس كورونا المستجد “كوفيدـقالت األمم المتحدة، إن عدد حاالت اإلصاب  

ضعف عدد الحاالت منذ بدء الجائحة العام الماضيأكثر من  . 

وأوضح مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن في تغريدة على “تويتر”، مساء األحد، أن “عدد  

ألسابيع األخيرة بلغ أكثر من ضعف عدد الحاالت منذ بدء الجائحة وحتى فبراير المبلغ عنها خالل ا 19حاالت كوفيدـ

ضيالما ”. 

 .”وأضاف “يكثّف شركاء المجال الصحي أنشطة االستجابة

ويوم السبت دعا مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية “الجميع إلى االلتزام بالممارسات االحترازية للحد من تفشي  

 .”الفيروس بشكل أوسع

منها القدرة المحدودة   ن البيانات الرسمية ال تعكس الواقع الفعلي لفيروس كورونا في اليمن ألسباب عديدة وأكد أ

 .للنظام الصحي، وعدم قدرة الناس على الوصول، وعدم اإلبالغ، محدودية عدد الفحوصات

منية المعترف بها دولياً، عن ومساء األحد، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا التابعة للحكومة الي

  9في عدن،  11في شبوة،   12في الضالع،  14موت، في حضر 17في تعز،   34إصابة جديدة، منها  101تسجيل 

في المهرة 4في مأرب ،  . 

( حالة شفاء23( حالة وفاة، و )14وقالت إنها رصدت ) . 

( حالة شفاء1738اة و) ( وف946( منها )4798وذكرت اللجنة أن إجمالي الحاالت المؤكدة بلغ ) . 

أنصار هللا )الحوثيين( التي تتكتم على أرقام اإلصابات  والتشمل هذه اإلحصائيات المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة

 .”“لعدم إثارة فزع الناس
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أنباء عن رفض االنتقالي انعقاد 
البرلمان في عدن قبل أي حلول 

 اقتصادية 

م األحد أن السعودية طلبت من تناقلت وسائل إعالم محلية اليو

المجلس االنتقالي الجنوبي السماح لهيئة رئاسة البرلمان 

 .وأعضائه انعقاد جلسة برلمانية في مدينة عدن 

وحسب ما نقلته مصادر سياسية فإن االنتقالي رد على الجانب 

السعودي بأن الجنوب يغلي على وقع االنهيار االقتصادي  

بما في ذلك الحصار على والحصار المفروض الجنوبيين 

المشتقات النفطية الذي تتخذه بعض األطراف بحكومة هادي  

 .كوسيلة ضغط على المجلس االنتقالي للتنازل عن حقوقه

وأضافت المصادر إن االنتقالي طالب أوالً بااللتزام العملي  

والملموس بتنفيذ إجراءات اقتصادية منها صرف الرواتب ورفع 

اً وأدت لتفاقم األزمة االقتصادية  القيود التي فرضت مؤخر

 .وارتفاع معاناة المواطنين المعيشية

ويتهم االنتقالي رئاسة الشرعية وحزب اإلصالح بالوقوف خلف  

جويع شعب الجنوب وتعّمد إذالله بهدف الضغط على المجلس ت

للتنازل عن أهدافه والقبول بمخططات مليشيا اإلخوان التي يراد  

من جديد تحت غطاء تنفيذ اتفاق الرياض إعادة تنفيذها في عدن  . 

 

 
 
 
 
 
 

طارق صالح يتوغل في الجنوب..  
إلى    7/7هل يعيد التحالف نظام 

 عدن 

نشرت وسائل إعالم محلية مقطع فيديو للعميد طارق صالح قائد  

المقاومة الوطنية المشتركة المتمركزة جنوب الساحل الغربي  

ن داخل معسكر بئر  وهو يلقي كلمة أمام جمع من مئات العسكريي

 .أحمد في مدينة عدن 

الهدف من نشر مقطع الفيديو الذي تم  وبدا من الواضح أن 

تسريبه وتصويره بضوء أخضر من طارق صالح وهو يتحدث 

عن الجمهورية مردداً عبارة “تحيا الجمهورية اليمنية” هو 

وقواته، أن الهدف من ذلك كان رسالة سياسية مقصودة موجهة  

قالي الجنوبي وشعب الجنوب المطالب الستعادة  للمجلس االنت

فهم من الرسالة أن الحديث عن استعادة دولة  دولته، حيث يُ 

الجنوب أمر محظور في هذه المرحلة وأن على االنتقالي أن يفهم 

ذلك، وهو ما يعني أن طارق باتت يوجه رسائل تهديد بالنيابة  

لجنوبيعن أطراف في التحالف السعودي تستهدف االنتقالي ا  . 

صمة عدن مكاناً  وخالفاً لذلك فإن اختيار معسكر بئر أحمد في العا

لتمركز قوات طارق صالح ومكاناً إلطالق رسائله التهديدية ضد  

أهداف وطموحات شعب الجنوب يعد استفزازاً كبيراً ألبناء 

الجنوب واستحقاراً لهم ولتضحياتهم التي قدموها تلبية لرغبات 

ودي اإلماراتيوأهداف التحالف السع . 

 

االحتجاجات تعود الى عدن..صمت مطبق يخيم على 
 الحكومة الفاشلة 

احتجاجات   -األحد-الغاضبة الى عدن من جديد حيث شهدت عدد من أحياء مديريات محافظة عدن  عادت اإلحتجاجان 

 .غاضبة، نتيجة تردي الخدمات وانهيار الوضع االقتصادي

رع الرئيسة في مديرية خور مكسر، إضافة إلى مدينة الشعب بمديرية البُريقة، ما وأحرق الغاضبون اإلطارات في الشوا

ة السيرأدى إلى توقف حرك . 

وأكد المحتجون أن احتجاجاتهم تأتي تعبيراً عن غضبهم جراء انقطاع التيار الكهربائي ومشروع المياه، إضافة إلى 

ة المحلية وانقطاع الرواتبارتفاع األسعار وانعدام المشتقات النفطية وانهيار العمل . 

مارس الماضي، طالبوا   21يرية خور مكسر بتاريخ وتأتي االحتجاجات الغاضبة بعد أيام من وقفة نفَّذها األهالي في مد

فيها بتغيير مأمور المديرية “عواس الزهري” الذي فشل في تلبية احتياجات المواطنين ومعالجة الوضع االقتصادي 

 .والمعيشي

دة  احتجاجات متواِصلة تنديداً بتردي الخدمات، كان أبرزها المسيرة الحاش -خالل مارس الماضي-نة عدن وشهدت مدي

واقتحموا خاللها قصر معاشيق مقر حكومة   -من الشهر نفسه 16في -التي نظَّمها العسكريون واألمنيون والمدنيون 

هورة على كل المستويات، وعملها على مفاقمة المناصفة،للتعبير عن غضبهم جراء فشلها في معالجة األوضاع المتد

 .معاناتهم

 

  

 
 
 
 
 
 

سوريا يبايع احمد الميسري قيادي يمني بداعش من العائدين من 
 الجتياح عدن 

لم يعد خافياً على أحد حقيقة استقدام تركيا ومليشيا حزب اإلصالح اإلرهابية عناصرهم اإلرهابية التي كانت تقاتل في 

عناصر تنظيم داعش اإلرهابي، وإعادتهم إلى اليمن واستخدامهم  ام السوري جنباً إلى جنب مع سوريا ضد قوات النظ

 .”لقتال أبناء الجنوب تحت اسم الدفاع عن “الشرعية

فهذا اعتراف بالفيديو سجله قيادي بتنظيم داعش يدعى “ابو صفية” سبق أن قاتل مع مليشيا اإلخوان ضد النظام 

ركيا التي كانت أيضاً تدعم الجماعات اإلرهابية في سوريا، وها  ظيم داعش بعد أن انتقل إلى تالسوري ثم نفى عالقته بتن 

هو ابو صفية يظهر اليوم في مقطع فيديو يعلن فيه مبايعته للقيادي السابق بحكومة هادي ووزير داخليته سابقاً أحمد 

معين وهادي “من باعوا البالد وفرطوا بهاالميسري مؤكداً أنهم ينتظرون ساعة الصفر لالنطالق وطرد من اسماهم  ”. 

وكان ابو صفية قد ظهر في تركيا وسبق أن استضافته قناة “الجزيرة” القطرية الداعمة للجماعات المسلحة والمتطرفة 

التي تقاتل في سوريا ضد الجيش السوري التابع للنظام، حيث قدمته الجزيرة بأنه ضحية من ضحايا تنظيم داعش 

انب تنظيم داعش في سوريا ضد النظام وبعد تفكك التنظيم تالشى عناصره ي حين كان الرجل يقاتل إلى جاإلرهابي، ف

المدعومين من اإلخوان المسلمين والذين كان من بينهم عناصر من حزب اإلصالح في اليمن ممن انتقلوا إلى سوريا 

 .للقتال ضد النظام السوري

لحزب اإلصالح الذين كانوا يقاتلون في سوريا،   نظيم داعش والقاعدة التابعين وكانت تركيا قد نقلت المئات من عناصر ت

فبعد أن غادروا سوريا مع سيطرة النظام على مناطق واسعة من البالد، نقلتهم تركيا على دفعات متعددة إلى اليمن 

رب وفي بعض الجبهات لينضموا بعد ذلك للقتال إلى جانب مليشيا اإلخوان اإلرهابية للقتال ضد الحوثيين في مأ

جنوب السعودية الحدودية . 

ويأتي حديث القيادي بتنظيم داعش “أبو صفية” واسمه الحقيقي صالح باجه، بعد أيام قليلة من إجراء قناة “الجزيرة” 

لياً الجتياح عدن والمناطق التي تسيطر عليها القوات الجنوبية  مقابلة مع الميسري كشف فيها عن ترتيبات تتم حا

الجنوبيمجلس االنتقالي وال . 
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اجتياح عدن بانشاء  هادي يبدأ خطوات 
 معسكر جديد لقواته في لحج 

بدأت قوات الشرعية بإنشاء لواء عسكري جديد في محافظة  

لحج في مؤشر على تسارع خطوات اإلصالح وهادي ضد 

 .االنتقالي الجنوبي واحتمالية اإلطاحة به عسكرياً في عدن 

إن محافظ لحج احمد التركي، المحسوب  وقالت مصادر مطلعة

على اإلصالح، كلف مدير عام مديريات ردفان مشعل الداعري  

بتجنيد شباب من أبناء ردفان والحبيلين إلنشاء لواء عسكري في  

 .المديرية التي شهدت توتراً بين أبنائها وبين سلطة التركي

 مالي كبير حيث يتموأضافت المصادر أن التجنيد يتم بإغراء 

عرض مبلغ ألفي لاير سعودي كراتب شهري للمجندين من أبناء  

 .ردفان 

واعتبر مراقبون إقدام قوات هادي على هذه الخطوة، يشكل  

تهديداً خطيراً لالنتقالي الجنوبي الذي بات محاصراً في المناطق  

الغربية للجنوب في الوقت الذي يتعرض فيه المجلس للتفكيك في 

 .المناطق الشرقية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاني بن بريك يكشف مخطط يستهدف 
 قيادات اإلنتقالي 

هاني بن بريك ان   قال نائب رئيس المجلس االنتقالي الجنوبي

القوات الجنوبية احبطت مخطط لتصفية قيادات المجلس 

االنتقالي,مشيراً الى ان قوى كانت تحاول التخلص من المجلس 

 .االنتقالي في الفترة الماضية

تغريدة على “تويتر” :منذ تأسيس االنتقالي لم  وقال بن بريك في

طوة نحو قتال إال مدافعا، وكل منصف يعلم ذلك يتقدم خ . 

م تم ضرب الشعب بالرصاص الحي  2018واضاف : في يناير

 .في خورمكسر، ثم قصفوا مواقع القوات الجنوبية في لحج

م استهدفوا موكب تشييع الشهداء ثم  2019وتابع: في أغسطس 

كر جبل حديدقصفوا معس . 

ية أغسطس كان المخطط  واختتم بن بريك تغريدته قائاًل: بدا

 .تصفية كل قيادات االنتقالي

أبين..تعزيزات عسكرية كبيرة للشرعية تصل 
 أحور 

الجمعة إلى مديرية أحور قادمة من مدينة شقرة معقل قوات هادي في   وصلت تعزيزات عسكرية لقوات الشرعية امس

 .أبين 

طقماً عسكرياً تتبع ابو مشعل الكازمي والقوات الخاصة واللواء الثالث حماية رئاسية  28بلية أن وقالت مصادر ق

ى مدينة أحور من األطقم من النوع المدرع وصلت إل 8والنجدة وكتيبة بن معيلي باإلضافة لمدرعة واحدة وأن 

 .الساحلية الواقعة على الخط الدولي الرابط بين أبين ومدينة عدن 

مراقبون هذه التعزيزات المتكررة مناطق التماس مع قوات االنتقالي في أبين تمثل مؤشراً خطيراً بأن معركة  واعتبر 

 .دموية قادمة ستشهدها جبهات القتال المتوقفة حالياً في أبين 

يليها   التحركات العسكرية لهادي واالستعدادات لتنفيذ اجتياح لمناطق سيطرة االنتقالي في أبين وقال المراقبون إن 

اقتحام عدن تأتي في ظل وجود غطاء سعودي داعم لهذه التحركات، الفتين إلى أن سحب السعودية لقواتها من عدن 

ذلك نقل كل مسؤولي حكومة هادي من عدن  وسحب القوات السودانية التي كانت مكلفة بحماية مقر قيادة التحالف وقبل 

ة قادمة في عدن وهو ما لن يحدث إال إذا تم إعادة تفجير  إلى الرياض مثل مقدمات واضحة لوجود معركة عسكري

 .الوضع العسكري في أبين من جديد

مبادرة واشنطن وتأتي التحركات العسكرية األخيرة لهادي في وقت تشهد فيه مسقط حراكاً دبلوماسياً غربياً للدفع ب

ها نظراً لربطها بين الملف اإلنساني والرياض لوقف الحرب والتي تجري التفاوض بشأنها مع الحوثيين الذين رفضو

 .بالملفين السياسي والعسكري

ويرى مراقبون إن غياب حكومة هادي في هذه المفاوضات واقتصارها فقط بين طرفي صنعاء من جهة والسعودية  

ي  بلة، دفع بهادي واإلصالح لتحريك الوضع عسكرياً في الجنوب في خطوة ترى فيها قوات هادوأمريكا من جهة مقا

الضامن الوحيد إلبقائها في السلطة وإشراكها في مفاوضات الحل السياسي في اليمن وأن بقاء الوضع على حاله 

ته على مدينة عدن ومناطق سيجعل من االنتقالي هو الطرف المشارك في المفاوضات بدالً عن الشرعية بحكم سيطر

 .جنوبية أخرى

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ت إنتشار مخيف للحميات في لحج ومناشدا
 عاجلة من المواطنين

ناشد أهالي وسكان مديرية المضاربة ورأس العارة المنظمات االنسانية و السلطات المحلية وقيادة المجلس االنتقالي 

ومكتب الصحة في المديرية ومكتب الصحة في محافظة لحج إلى التدخل العاجل وإنقاذ حياة االطفال والنساء المسنين 

وعلى أوسع نطاق من تفشي الحميات بشكل مخيف  . 

سكان المضاربة عن تخوفهم من إنتشار الحميات بشكل كبير حيث اليوجد بيت من المضاربة إال وهو مصاب بهذ   وعبر

 .الوباء

المواطنون من جانبهم طالبوا السلطات المحلية في المضاربة ولحج وكذلك قيادة المجلس االنتقالي أن تقوم بدورها وأن 

جلة للمديريةوية ومستلزمات طبية عاتسعى جاهدة لتوفير االد  . 

وتحدث مواطن بالقول ليس بمقدورنا وأطفالنا أن نتحمل هذه المعاناة في ظل إنتشار وبا الحميات ونعدام االدوية في  

 . جميع المراكز الصحية في المضاربة

وتعمل على توفير  وأضاف نوجه دعوة إنسانية وصرخة ألم لكافة المسؤولين والجهات المختصة أن تتحرك سريعا

وية والخدمات الطبية األولية بشكل طارئي كون األهالي يفتقدون ألبسط الخدمات الطبية والعالجيةاالد  . 

وأكد أن الوضع الصحي في المديرية بدأ ينهار نتيجة تزايد عدد الحاالت المصابة في ظل إنتشار وباء كورونا والحميات 

يرهوأصبحت حياة األهالي في خطر وفق تعب  

 

 


